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Αριθμός Απόθαζης:    7 /2022 

ΘΔΜΑ 1ο :   Γνωμοδόηηζη επί  έργων ανακαηαζκεσής Πλαηείας Μπολαηίοσ. 

  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 6η  ηνπ κελόο Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2022 εκέξα 

Τεηάρηη  θαη ώξα 11.00 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

έπεηηα από ηελ  αξηζ. 2031/01.04.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. 

Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε 

εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη γηα 

ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ 4 ήηνη : 

Παξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    Πεξξήο Ληθόιανο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Παλαγηώηεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Σνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Ληθόιανο. 

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε,  αιιά δελ παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Θνηλόηεηαο Κπνιαηίνπ. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 1ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ γλσκνδόηεζε επί 

έξγσλ αλαθαηαζθεπήο Πιαηείαο Κπνιαηίνπ, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’ αξηζ. 1834/23-03-2022 
έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Κειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 
«Έξγα αλαθαηαζθεπήο πιαηείαο Κπνιαηίνπ» δηαβίβαζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  : 

Α. Σερληθή Έθζεζε  
Β. Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πιαηεηώλ θαη 
Γ. Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα πξόηαζεο δηακόξθσζεο πιαηεηώλ θαηόπηλ ηνπ 1νπ ζρεηηθνύ 

 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλαθέξεη ζηα κέιε όηη ην πκβνύιην ηεο Θνηλόηεηαο Κπνιαηίνπ, κε ηελ ππ’ αξηζ. 
3/2022 απόθαζή ηνπ γλσκνδόηεζε ζεηηθά σο πξνο ηελ πξόηαζε δηακόξθσζεο- αλάπιαζεο ηεο Πιαηείαο 

Κπνιαηίνπ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο ππεξεζίαο θαη πξόηεηλε ηελ αθαίξεζε ησλ εμήο δέλδξσλ : ηνπ 
θνίληθα, όισλ ησλ πεύθσλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ θαηαζθεπώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο θηόζθη από ηελ 
Πιαηεία. 

 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλεη ηε ζεηηθή  γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ζρεηηθά ηελ 
πεξηγξαθόκελε ζηα αλσηέξσ έγγξαθα αλαθαηαζθεπή ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο Θνηλόηεηαο Κπνιαηίνπ. 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, θαη κεηά από ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΔΑ: 97Ο2Ω9Π-ΔΛ2



 Γνωμοδοηεί ζεηηθά επί ησλ έξγσλ αλαθαηαζθεπήο ηεο πιαηείαο Κπνιαηίνπ, όπσο απηά παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηα  ζρέδηα πνπ θαηέζεζε ε Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ . 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 7/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
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